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Uvod 
Na Japonskem je narodna politika za preskrbo družbe z energijo spodbujala uporaba jedrske 
energije pod krinko “miroljubne uporabe”. Vendar pa je nedavna nesreča v jedrski elektrarni    
Fukushima Daiichi, ki jo je sprožil veliki potres v Vzhodni Japonski, onesnažila ocean in 
zemljo z radioaktivnim sevanjem in tragično prekinila vsakodnevno življenje izredno 
velikega števila ljudi. Skoraj sto tisoč ljudi so evakuirali iz bližnjega področja jedrske 
elektrarne in številni ljudje so bili prisiljeni živeti v strahu in zaskrbljenosti.          
 
Ta jedrska nesreča je izkoreninila “mit o varnosti”, ki so ga ustvarili ljudje, ki so preveč 
zaupali v znanost in tehnologijo. Sedaj je bistvenega pomena, da, kolikor je mogoče, 
odpravimo vse jedrske elektrarne, da bi preprečili človeško povzročene katastrofe, povezane 
z naravnimi katastrofami.     
 
Z ozirom na takojšnjo ukinitev jedrskih elektrarn nekateri ljudje izražajo zaskrbljenost, da bo 
prišlo do pomanjkanja energije. Toda najpomembnejše od vsega je, da odgovorno varujemo 
Božje stvarstvo – vse življenje in oblike narave; in da prihodnjim rodovom izročimo varnejše 
in bolj brezskrbno okolje. Zato, da bi zavarovali življenje, se ne smemo osredotočati na 
ekonomsko rast s tem, da dajemo prednost dobičku in učinkovitosti, ampak se moramo 
nemudoma odločiti za odpravo jedrskih elektrarn (iz: “Abolish Nuclear Plants Immediately,” katoliška 
škofovska konferenca Japonske) 
 
Klic k molitvi 
"Bog, daj nam sproščenost, da se sprijaznimo s stvarmi, ki jih ne moremo spremeniti, pogum, 
da spremenimo tiste, ki jih lahko spremenimo, in modrost, da ločimo ene od drugih." (Reinhold 
Niebuhr) 
 
Izkušnje 
 
Ko se je najhujša jedrska nesreča zgodila v Černobilu leta 1986, sovjetska vlada ni razkrila 
dejstva vse do drugega dne. Ljudje so še naprej živeli kot običajno in skoraj 50 tisoč ljudi je 
bilo izpostavljenih radioaktivnemu sevanju. Kot posledica tega je več kot 6 tisoč otrok in 
mladostnikov na področju, ki je zdaj Ukrajina in Belorusija, zbolelo za rakom na ščitnici, ki 
je nedvoumno povezan z radioaktivnim jodom.  (Japan Catholic Newspaper, April 22, 2012) 
 
Gospod David Elwood je imel tisoč ovac v Sellafield-u v Severozahodni Angliji. Ob jedrski 
nesreči v Černobilu leta 1986, je na Sellafield, več kot dva tisoč kilometrov stran, deževal 
radioaktivni cezij-137 in se vsrkal v zemljo. Ovce so ga dobile preko trave. David pravi: 
“Najprej so mi rekli, da bodo predpisi odpreme trajali dva do tri tedne. Vendar se situacija 
nadaljuje še celo sedaj. Naveličan sem tega.” Od nesreče je minilo 26 let (Mainichi Newspaper, 
April 8, 2012). 

http://www.cbcj.catholic.jp/eng/edoc/111108.htm


Refleksija 
 
Počutim se, kot da je atomska bomba tretjič padla na Japonsko, čeprav jo je tokrat odvrgla 
Japonska sama (Mr. Keijiro Matsushima, 83, a story teller of Hiroshima Atomic Bomb Experience). 
 
Japonska in Združene države Amerike so skupaj načrtovali izgradnjo trajnega odlagališča za 
jedrske odpadke v Mongoliji, ne da bi razložili načrt mongolskih ljudem, katerih dežela zelo 
slabo pozna jedrsko energijo; kot protiusluga za trajno skladiščenje sta deželi morali 
zagotoviti jedrsko tehnologijo (Mainichi Newspaper, March 13, 2012). 
 
Po katastrofi 11. marca 2011 je Nemčija sklenila do konca leta 2022 odstraniti jedrsko 
energijo. “Nemčija se je odločila žrtvovati sedanji način življenja zaradi prihodnjih generacij. 
Čeprav ljudje ne moremo preprečiti naravnih katastrof, pa moremo izbrati načine za zaščito 
Božjega stvarstva. Prihodnost moremo spremeniti s tem, kar mi sedaj delamo” (Vim Wenders, 
German Film Director). 
 
“Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za 
svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice 
neba! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče 
hrani…  Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo… Če pa Bog 
tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj 
oblačil vas?” (Mt 6, 25-30） 
 
 
Dejanje 
 

Jedrska energija je najslabša izbira, ki jo moremo narediti in nasilna moč na življenjsko 
okolje zemlje. Napravimo konec z njo na svojih področjih!  

• Preko elektronske pošte in faksov dajmo vedeti našim podjetjem z elektriko, da 
nasprotujemo jedrski energiji.  

• Svoj glas dajmo slišati preko peticij in volitev.  
• Prenehajmo s potrato energije! 
• Doma, v naših Cerkvah in v naših skupnostih ustvarjajmo priložnosti, da se bomo 

poučili o problemih jedrske energije.  
• V naših krajevnih skupnostih ponovno oživimo trajnostne cikluse proizvodnje / 

potrošnje, namesto da prevažamo material daleč naokrog.  
• Spodbujajmo uporabo sončne fotovoltaične energije, energije vetra, moči valov, 

proizvajanje električnega toka v majhnih hidroelektrarnah; to odpira pot novi 
energijski prihodnosti.    

 
Sklepna molitev  
Bog Stvarnik, z uporabljanjem radioaktivnega sevanja smo onesnažili tvoje stvarstvo. Bojimo 
se, da bo sedanja situacija pustila neizmerljivo škoda za otroke, vključno za tiste, ki še niso 
rojeni. Daj, da bomo znova premislili o svojem načinu življenja, ki škodi naravi ter izkorišča 
in trati energijo. Daj nam poguma, ki je potreben, da bomo delali za popolno odstranitev 
jedrske energije. Amen.      
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